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ВКАЗУЮТЬ ЌА ЗАГРОЗУ КОМЎ№І№ 

Вашингтон, 9 червня. `̂ -̀  На закінченні щќільного 
року в університетќ Джорджтавн виголосив продавў 
бувший амбасадор до Росії Вилйем ^улит.` Темою 
й.ого промовќ було відношення Совєтів до Европн й 
до цілого світу. Лише атомова бомба, щь є в руках 
Америки і вищість Америки в повітрянім- виряді здер-
жує Сталіна від зайняття цілої Евррпи, сказав Булит. 
Як лише большевики будуть чути свою вшиість, тоді 
вони почнуть похід на здобуття цілого світу, приго-
товнвши наперед терен прн помочі пя`тої колони в 
кожному краю. Комуністичні шпиги, попутники ц 
попихачі розвивають усюди свою діяльність, вклю-
чаючи й Злучені Держави. Вони діють в наших ро-
бітничих юніях, наших великих містах, а навіть і в 
нашім уряді ў'Вашингтоні — твердив Булит. Світ е.І 

Секретар Маршал йїдтримцв думку створення 
Злучених Держа$ Џџрцт, 

Ваш иш'тон, 10. червня. — Секретар стейту Джордж Маршал в схильний до ідеї створеи-
ня Злучених Держав Евроии, як це виявилося а конгресових колах. Він написав листа АЯ с е " 
натора Артура Г. Ванденберга в справі резолюції, внесеної сенатором Фул(ірайтом, який хоче, 
щоб конгрес заявився за створення європейської організації держав. У листі до Ванлеиберга 
Маршал пише, що він є за створення Злучених Держв Европн, одначе радить, щоб до резолюції 
до'дати засторогу, що Америка не хоче забирати голосу ари формуванні такої федерації. 

АРМУР, НОВИЙ ПОМІЧНИК МАРШАЛА. 
Вашингтон. — Президент Труман назначив Нормана Армура аси степ ѓом секретаря стей-

ту на місце уступившого Спрунла Бреіідеиа. З назпачепням Армура Маршал і$икіичин реорга-
ішаішо свого департаменту. Він має дістащ бідцццй круг діланнл ніж мав Брейдец. Ар мур не 
каріерл)вчй- дипломат з великим досвідом, flora останній уряд було становище амбасадора в 
Мадриді, в Есиднії, до ній ця ПМ5 р. 

Џ ГРЕЦІЮ ВРАТУВАЛИ ОБЄДНАНІ ДЕРЖАВИ — ЕТРИДЖ. 
Нќі Иорк. — Коли б не вмішаний Обєднаних Держав, то Греція була б уже під владою ко-

(муцістів, таку думку висловив Марќ Ф. Едридж, американський член комісії Обєднаних Дер-
хворий після війни і в тому хворому світі комуністи і жав, іцо їздила просліджувати ВІДНОСИНИ в балканськнх державах. Він щойно повернувся ко-
розвинули конспірацію, вливаючи отруту пріі по- РЦб,лем Ќвид Елнзабет з подорожі ЗВІДТИ. „Нема сумніву, що Болгарія, Югославія й Альбаніл 
мочі класової боротьби і переконуючи людей, що не УзЙюкнодц, переводять вишкіл'і дають шпитальну поміч партизанам, які ведуть підїздову бо-
буде в світі миру, доки не запанує усюди комунізм. ІФ-V$Ўц пінні'шій Греції" — сказав Етрндж. Вій відбув конференцію з американським пред-
Совети приготовляються до можливої ВІЙНИ, а це стгшдщком в О.Д. Вореном Р. осѓипом, а тепер .їде до Вашингтону, щоб скласти звіт секрета-
пізнати по тім, що вони склали пятцрічку на виріб'реві Маршалові. ^ 
зброї,'а не на піднесення продукції для вжитку на 
седрння - - оце зміст промови Булита. 

Большерицька 'небезпека в Південній Америці. 
Бувший підсекретар стейту Спруйл Брейден, у 

своїх зізнаннях перед буджетовою комісією палати 
висловив переконання, шо комуністична небезпека є 
більша в- краях Південної Америки ніж була там не-
безпека націзму. Націсти це були німці і вдни не 
приймали до своїх організацій уродженців країн, у 
яких вони розвивали свою пропаганду. Зате кому-
ністи діють усюди під заслоною, вони творять 
організації з місцевих людей і сліпо слухають нака` 
зш Москви. Вони мають^вираблєну, методу, а^іе під-
гріімўттіїШШЬРГ^Шоїют, ЂСЄОД.НО, чи це буде зліва 
чи зправа, коби лише був заколот. Так само вони 
підтримують всяку революцію, щоб ослабити силу 
держави і у відповіднім моменті захопити в свої ру-
ки владу. У країнах Південної Америки комунізм по-
шнряеться на великі розміри з причини нужди. Єди-
ною радою на те є піднести життє`ву стопу населення, 
одначе на -це--треба-цілих -десятиліть, твердив Брей-
ден. 

ВОЛЕС ДОБАЧУЄ РЕАКЦІЮ В ГНДГОТОВ1 
АМЕРИКИ. 

. Нюарк. — Бувший віцепрезидент і секретар тор-
гівлі Генрі Волес у своїй промові натаврував загра-
ничну політику президента Трумана як приспішення 
війни між Росібю й Америкою. Він сказав, що Аме-
рика лучиться тепер усюди з силами реакції і витра-
чуе на'це велитенські суми, а це ослаблює Америку. 

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО ПРО 
ПЕРЕКЛАД ШЕВЧЕНКА, t 

Оклагома, стейт Оклагома. — Видавництво „Ю-
ниверситі оф Оклагома Прес Норман", у своїм вес-
нянім виданн† з 1947 обговорює видання книжки: 
„Тарас Шевченко Ді Поет оф {Окрейн" — вибрані 
твори в перекладі й з вступним словом проф. Кле-
ренса Манинга, видання У. Н. Союзу з 1945. У кри-
тиці сказано, що „український кріпак, який став 
визначним малярем і найп'опулярнішим поетом (на 
жаль „Малої Росії" замісць Ўкраїни, pefc.), заслуго-
вує на більшу увагу ніж на нього звертали досі увагу 
в нашому краю" пише Прес. Про переклад Манинга 
пише автор, заміток Г. К. Л„ що професорові вдало-
ся створити добрий переклад, хоч не всюди затри-
мана оригінальна поезія, одначе „це слідне і в пере-
кладах найвизначніший поетів світу". 

ПРИГОТОВЛЯЮТЬ НОВОГО ПРЕДЄІДНИКА 
Џ РОБІТНИЧІЙ РАДІ. 

Вашингтон. — Республиканська більшість у кон-
гресі така певна, що новий робітничий бил стане за-
коном, що вже приготовляє свого кандидата на ста-
новище предсідника нової Ради Робітничих Відно-
син, передбаченої в новім законі. Предсідником мав 
би 'стати сенатор Джозеф Г. Бол, з Минесоти. 
Рада мас складатися з 14 членів, зпоміж них 7 має 
бути з палати репрезентантів, а 7 з сенату. Пре-
зидент має час до 20 липня заявитися, чи він підпише 
новий законопроект, чи покладе своє вето проти 
нього. 

ВИЯСНЕННЯ БУВШОГО ПРЕЗИДЕНТА ГУВЕРА В СПРАВІ НІМЕЧЧИНИ. 
Вашингтон. — Иа запит Джеймса Рестоиа, дипломатичноро коросиоцдента щоденника 

Ню йорќ Тайме, про плян заключення окремого мировою договору з НІцеччншш, вддпаи(н 
бувший- президент Герберт Гувер, що його лист, написаний ло конгресмена Джана Гени ера, 
мильно зрозуміли. Він не заявився за окремим миром, бо це потягнуло 0 за собою ніятнг 
иення американських військ з Німеччини, а за тим створилась 0и така ситуація, яка є в У 
горщині; Гувер домагався лише, щоб з Німеччини створити самоаисгарчальну зону. 

СВВВТЕЬКИЙ Союз відкинув американське' 
домагання виаднень в справі Мацяріцинц 

Будапеи}т, 9, червня. — Американський предстащик в Контрольній Раді Соклзншф в Мд-
дягрщнні одержав `^О^^ЙК^ВІД-сов^тськи^ хщу цццЩт џ^ц(Љ.щ$‡$ращ$.--џЏі 
домагання копії документу, на підставі якого йиішшю бувшого иремївра Фсрснсца Надь в 
„змову проти мадярської республіки''- Подібне британське домагаііня цих даних було відки-
нене Советами вже раніше. Совєтськнй представник, ген. Bv FL Свірідов, заявив американсько-
му представникові, ген. Джорджові Г. Вімс рві, що цеќ) справоќ) не займалася Контрольна Ра 
да тільки окремі советські військові власті і до них він повинен спрямувати своє домагання, 
за виясненнячи. Рівночасно повідомляється, що советські власті роблять натнеќ на американ-
ські економічні інтереси в Діадярщині. Вони першусього домагаються 80Q патентів, ma їх як 
колишню німецьку власність заквест іону вали для себе американські власті, як теж намагають 
ся заставити американську Стандард Ойд Компані відпродати мадярському урядові за 5,000,-
000 долярів нафтові споруди в Ліспе, ставляючи згаданій американській фірмі нездійснимі ви-
моги. Американська нафтова фірма відкинула советські домагання. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОНСУЛЯТ В ЛЄНІНГРАДІ. 
Москва, 9. червня. (АП)и -г сьогодні з авторитетних джерел повідомлено, що Злучені 

Держави Америки відкриють в иайблишому часі свій консулиѓ в Ленінграді. Совєтськнй уряд 
вже мав на це погодитися, але персоналу до цего консуляту ще не визначено. Це був би третій 
американський коисулят у Советському Союзі; два інші існують в Москві і Владивостоці. 

ВІДНОВЛЕНО ПЕРЕДВОЄННЕ РІКОПЛАВСТВО НА ДНІПРІ. 
L.JtoCKBa, 9. червня. (АП). — „Правда" сьогодні стверджує, що з відкриттям греблі на 

Дніпрі біля Запоріжжя відновлено на цій ріці передвоєнний стан судноплавства. 
УКРАЇНСЬКИЙ СВЯЩЕННИК НА АВДІЄНЦІЇ В ЕСПАНСЬКОГО 

МІНІСТРА. 
Мадрид, 3. червня . — Мадридська монархістична газета „Па" сьогодні повідомляє, що 

еспанський міпістер закордонних справ прийняв вчера на авдієнції в палаці Санта Круз україн-
ського священика о. Когута. Додатково довідуємось, що ціллю авдієнції о. Когута були ста-
рання виеднати від еспанських властей дальші стипендії на еспанськнх університетах для укра-
їнськнх студентів на скитанні в Европі. О. Когут відвідав Еспанію з доручення̂  єпископа Ііуч 
ќа і його подорож на Піренейський півостров ^ала б забезпечити для українських студентів 
кількадесят:, нових стипендій в Еспанії і Португалії. Цими днями о. Когут вертається до Риму. 

УКРАЇНЕЦЬ ПЕРШИМ ДАНСЕРОМ ПАРИЗЬКОЇ ОПЕРИ. 
Париж, 2. червня. — 3 приватних джерел повідомляють, що головний дансер МонтеКар 

лівського балета, українець Олександер Калюжний, був заангажований першим лансером Па 
ризької Опери. О. Калюжного вважеться одним з найкращих танцюристів Европн. 

КОНГРЕС УКРАЇНЦІ У БРАЗИЛІЇ. 
Прудентополіс, Бразилія. — Згідно з повідомленням йразидііісько-украпіського часопи-

су ‚‚Праця", минулого місяця мав відйутнся в місті Кури гнбі, в провіиції Парана, Конгрес Ора 
зилійських українців. Конгрес скликувано з ініціятнвн місцевого Українського Допомогоного 
Комітету і вій мав би бути дальццш кроком в намаганнях українців закордоном створити о-
дин світовий Український Центр. 
ПАЖ Е. РУЗВЕЛТ ВИБРАНА ПРЕДСЇДНИЦЕЮ КОМІТЕТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Лейќ Соксес, Н. Й., 9. червня. — На сьогоднішньому першому засіданні створеного від 
повідною Комісією О.Д. комітету для списання хартії прав людини, пні Елінор Рузвелт була 
вибрана одноголосно предсідннцею згаданого Комітету. В своєму зверненні п-иі Рузвелт ази 
вала до якнайшвидшої підготовки проекту міжнароднќо'ї хартії прав людини, в якій були б 
списані привілеї і свободи, що мали б бути визнані всімн народами і країнами. 

ПОЗАОЧНІ,ПРИСУДИ СМЕЙТИ В БОЛГАРИ 
Софія, 9. червня. — Болгарський суд вќдав вирок смерти на Александра Пайкова, був-

ПРОГРАМА ІТАЛІЙСЬКОГО УРЯДУ 
ГАСЛО ІТАЛІЙСЬКИХ КОМУНІСТІВ: „ХАРг Ж И Ь Е 

щ РОСИЃ. 
Рим, 9 червня. — Преміер Альчіде де Pacnept 

розпочав сьогодні в Конституційній Асамблеї бо-
ротьбу за існування свого, вже четвертого з черги, 
уряду, тим разом без участи комуністів. Подаючи 
до відома політичну програму свого уряду, преміер 
заявив, що всі його головні намагання будуть ктв 
в двох напрямках: 1. Не допустити до інфляції.Da 
економічно'ї катастрофи в країні, від WOFO насамперед 
потерпіли б ширші маси робіництва, та 2. Одержали, 
закордонну позичку та допомогу. Сесія Асамблеї 
відбулася в дуже напруженій атмосфері, проте, заккі-
чилася без інцідентів. Тільки під час промови гтре-
мієра один комуністичний посол перервав йому о-
кликом „Хай живе Росія", а в дальшому виступ пре-
міера переривано всілякими іронічними заввагамн 
з боку комуністів та лівих соціялістів. 
РАМАДІЄ" ПЕРЕГОВОРЮВАТИМЕ з ПРЕДСТАЩШ-

КАМИ СТРАЙКУЮЧИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ. 
Париж, 9 червн$ю — Загальний страцк фрашіузь-

ких залізподорожників іфодоііжується, адца, сцргц-
дні уряд і робітнцки робили даль,ші намагання, щђ 
його закінчити. За цамовою екзекутивцдго коціте-
ту Генеральної Конфедерації ГЇраці провіднцщі з^-
лізнодорожного професійного союзу погоііи^ися 
прохати авдієнції в премієра РамчДІє. Преміер ма.в, 
на це ногоДитися, всупереч своїй заяві, що він Н$: 
буде говорити з представниками робітників під з,а-
грозою страйку. 

КОМУНІСТИЧНІ КРУТІЙСТВА йАВЄТРЙ, 
Відень, 9 червня.—Провідник австрійських ко"му-

ністів ЕрнстФішерзаявив сьогодні, що на спеціяльно 
влаштованій конференції австрійський преміер (кан-
цлер.) Леогїольд ФіГЛЬ виявив готовість піти у ВІД-' 
ставку. Головна кватира партії преміера (народньої) 

у$-що‡-фн%айя натошеі^^срргуіґїуваттпгто'Л. ФІІЬШГ 
не думає резнгнувати, ані переорганізувати свого 
уряду, так як того бажали б комуністи. 

ПЛЄБІСЦИТ В ЕЄПАТО 6 г С а ^ Д Н Я . 
Мадрид, 9 червня. — Сьогодні тут проголошено 

урядовий закон, яким визначується на день бѓѓо 
липня „всенародній плебісцит"," що мав би з черги 
висловитися за, чи проти прийнятого закону про на-
слідство Франка та встановлення в країні „традицїй-
ної монархії". Плебісцит відбудеться на підставі за-
кону з 1907 p., в якому сказано, що голосування'є 
„правом н обовязком" кожного еспаиця, за внїмко,м 
тих, що не мають повних політичних прав. В- ньому 
полягає і цілий обман плебісциту, бо в сьогбдщш-
иій Еспанії майже всі противники ген. Франка па-
збавлені цих „повних" прав. 

САРЩИНА МАТИМЕ СВОЮ ВАЛЮТУ^ 
Париж, 9 червня. — В рямках економічного об-

єднання промислової провінції Сарщини з Францією, 
французький уряд проголосив сьогодні випуск окре-
мої сарської марки, що виглядом різниться від ні-
мецької, але матиме таку саму вартість. В намаган-
нях дістати американсько-британську згоду на при-
лучення Сарщини до Франції, французький уряд 
обмежив дещо свої теригоріяльні домагання до цеї 
провінції. 

БРИТАНСЬКЕ СТАНОВИЩЕ ДО НІМЕЦЬКОЇ 
МОЛОДЦ 

Герфорд, ІНмеччнна, 9 черціщ. — Ефитанський 
міністер окупаційних справ в Німеччині, лорд Пакен-
гем, заявив сьогодні в зверненні до німецької молоді, 
що Британія не робить цеї молоді відповідальною за 
те, що сталося в минулому та що молоді німці „ма-
ють аГ)солштне право пишатися тим, що вони є нім-
цями". , - ( 

ПЕРЕД ДАЛЬШОЮ ЛІКВІДАЦІЄЮ РУМУНСЬКОЇ 
ОПОЗИЦІЇ. 

Ьукарешт, 9 червня. — Сьогодні повідомлено, 
що після иовороду нремієра Петру Грозу з Юго-
славії, буде скликане спеціальне засідання румун-
ського уряду, на якому покличеться до відіювідадь-
ностн заступника нремієра Татареску за його, пере-

"еморіял. Татареску є членом румун-
юї націоиально-ліберальної партії і 

ПРОТИ СПЕКУЛЯЦІЇ ФАРМАМИ. 
Вашингтон. - - Тут відбулася конференці'я Ф ^ и ) З ^ Ї Й ^ І А с̂т̂ ії 7їх"засуджено поз^но! 

данин урядові м( 
ськоі опозиційної шщіошільно-люеральноі 
звернувся до уряду зі закликом привернути демокра-
тичні вольності в країні. 

ТЕРОР В ПАЛЕСТИНІ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. 
Єрусалим, 9 червня. - Короткий час після при-

шого болгарського преміера за час війни та „провідника болгарських фашистів" і його деввть і і : і Л у д и Палестини Провірочної Комісії О Д озбію-
спЬіьників, з щит він в 1944 році був створив у Відні болгарський уряд. Усі засуджені пе-(Єні жидівські терористи схопили біля Тель Авів дадх 

мер.ських організацій та урядових чинників, щоб, І британських полісменів. 
найн'способи проти спекуляції з прадажом фармів,! БОЛЬЩЕВИЦЬКА „ПРАВДА" ЗАКЛИКАЄ ДО РЕВОЛЮЦІЇ В ЗАХІДНІЙ МУЗУЛМАНИ ПОГОЙДУЮТЬСЯ НА ПОДІЛ №ДІЇ. 
яку тепер'слідио в цілому краю. Підвишка цін при: ЕВРОПІ. ' Ню Делѓі, Індія, 9 червня. — Рада Музулманської 
закупні фарм може стати причиною наглого зало-і Москва, 9. червня. — Партійна большевицька „Правда" пише сьогодні, що „праві відла- ЛІГИ на сьогоднішньому засіданні одоб'рила іиан 
мання Цін, як це сталося після першої віііии в 1920 ии" соціялістів в Західній Европі прийшли до влади і є на шляху до „кривавої мясорубки" ро- британського уряду щодо поділу Індії на дві гінду-
ооці остерігає секретар рільництва Клинтон Андер-1бітничої кляси. „Правда" взиває всіх „чесних" соціялістів виступити проти політики їх провід- Ську й музулманську частини та надання їй доміні-
^ 0 „ ' . Іників, повалити теперішні уряди та створити інші, де співпрацювали б комуністи. яльного статуту. 
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Новий ' робітничий законо-
проект („бнл") під згаданим 
у заголовку іменем має всі 
пиѓляли стати законом без ог-
лялу на̀  жильний спротив де-
яких робітничих ю н і й або 
впливових робітничих провід-
ників. Коли б цей „бил" не 
став законом в теперішньому 
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пиття в обох палатах конгре-
су, не останеться без наслідків. 
Скорше чи пізніше як деякі 
засади, так і постанови, ввій-
дуть в редакцію іншого робіт-
ничого закону, коли б тепе-
рішній ...Акт про Відносини між 
Робітниками й Господарями з 
1947" не набрав правної сили. 

Треба з місця ствердити, що 
Акт з 1047 не є досконалий, як 
загалом нема досконалого за-
кону. До написання можливо 
найліпшого закону треба не 
лише часу, але й відповідного 

Міжтим 

ЗА КИМ ІТИ? 
Америку критикують у світі на різні лади,- але 

всі признають, що в цій країні т е найкр'аще жити. 
Найбільше критикують „американську систему", яка 
має у своїй основі свобідну ІНІЦІАТИВУ і вільну кон-
куренцію, себто такі чинники, які в многих краї'нах 
світу цілком покасовано або обмежено, очевидно з іДухового настрою 
ціллю піднести добробут тих країн, чого одначе по- Акт 3J947 був опрацьований 
кишо не осягнено. Вистачить поглянути на нужду ^н;д безупинного натиску як 
вСоветах, щоб побачити, до чого довела плямована -робітничих так , бизнесрвюс 
господарка уряду в такій країні, яка, якщо не багат- організація . цього св.дом.бу-
ша природними багатствами від Злучених Держав. ̂ с а н і ^ " f , B ^ К ^ . . А ^ 
то певно не бідніша. Тепер треба іие підіждати з 
остаточним осудом щодо цього, що осягне соція-
лістична плямована господарка в Англії, бо наразі 
нема й там ще чим хвалитись. 

і - л ..%...л . „ллілише теоретичною мудрістю, 
Іншими словами, покищо ще; нігде не видно, її об - І і р ! 1 К Т И Ч І І О К ) розвагою: 

десь придумано назагал ліпший спосіб господарки ^ '. __„ л.._ 
від американської, себто, щоб десь людям жилось під 
іншою системою краще й свобідніше, ніж під амери-
канською. 

Це є важне заключення, бо американці люди ро-
зумні і як такі певно не держались би свого способу 
життя, якби побачили, що десь у якійсь країні люди(Щіанг і 
вміють краще жити. Це правда, що деінде пробуютьЩстач{ши й помилками. Ця 
поліпшати людське життя вкорочуванням свободи, К О М І С І Я має скласти конгресові 
політичної й економічної, та надають урядам широкі L B j T і н с в о 1 х п0мічсньдо 2. січ-
права, які уповажняють їх регулювати життя краї'ни. ! п я jo^g -' 
Американський нарід був і є проти цього. Він не лю-
бить признавати таких прав ні урядові, ні бизнесо-
вим потентатам, що пізнати по боротьбі з моиопо-

I діями, ні теж великим юнійним б$с$м, на^що вказує 
^^гтгтятг.тебггтіче-законіо^^ 

конгресі. Чи воно так добре, можна над тим спори-
ти, але що воно так є, годі заперечувати. Так тут 
назагал думають, що як в Америці- добре жити, то 
саме тому, що американці держаться своєї старої а- К о л и б А к т ваѓвера не мав 
мериканської системи, яка ставить на першому місці С Н ( ) І Х недостач то не було б 
ідеал особистої свободи, з якою як американці ду-
мають, є тісно звязана економічна свобода. 

Приглядаючись тим, що діють інакше, а так 

стане законом, то одиниці, 
які будуть цей закон ви-
конувати, будуть мати теж 
обовязок руководнтнся н'е 

Таку вќашіќў для будучих ви 
конавців закону дають самі 
законодавці тим, т о вони до-
ручують покликати до життя 
спільну комісію з обох палат 
конгресу, яка має слідити за 

Самий Акт з 1947 р. не є ціл-
ком новим законом. Він радше 
є поправкою і доповненим ро-
бітничого ззкону, шо його ко-

ра, одобреним у конгресі 5-го 
липня 1935 року під назвою: 
National Labor Relations Act. 

було й є в першу чергу в тоталітарних державах, 
американці не мають охоти покидати цю свою систе-
му. Навпаки, вони переконані, що було б краще, 
якби їхню систему перебрали інші країни та народи, 
у яких повно різних монополій та економічних об-
межень, а тоді було б у цілому світі краще й свобідні-
ше жити. 

Одначе комунізм і фашизм мають інші розвязки 
й думають інакше про економічну та індивідуальну 
свободу. Вони навіть заповідають американському 
способові думання і життя сумний кінець. Та їхня 
тайна успіху досі себе не виправдала, а американ-
ський успіх є фактом. Хто ж у таких обставинах бу-
де покидати добру систему на те, щоб вииробову-
вати таку нову, яка всюди, де ї'ї досі пробували засто-
сувати, не приносила людям добра, а тіль`ки особисту 
неволю і нужду. Поступ мусить змагати завше до чо-
гось нового, але ліпшого й досконалішого. J{o цього'відносини в такий спосіб, щоб 
змагала й змагає теж й Америка. Тому вона така'не терпіло загальне добро. Це 
багата, а рівночасно й вільна країна. В такий самий Івикликало в однѝх здивування 
спосіб треба їй і далі йти. і і нарікання, а подекуди і нро-

потреба його переробляти се-
ред теперішніх доволі бурлн-
внх часів. Отже сама поява 
Акту з 1947 вказує, що він був 
конечний. 71еякі постанови но-
вого закону можуть виглядати 
драстнчннмн, одначе це тому, 
що вони вводять щось таке, 
чого досі не бувало. 

Як довго відносини між ро-
бітникамн й підприємцями 
вважалися за їхню приватну 
справу, так довго не було по-
требн загальній публиці в ці 
справи вмішуватися. Коли ж 
одначе ці відносини стали та-
кими, що зачали загрожувати 
інтересові публики й краю, за-
конодатна влада вважала сво-
їм обовязком ўправильніѓѓй ці 

jTecr. Так треба розуміти поя-
!ву Акту з 1947 року, як і него-
{дування, звернене проти нього. 

У такому насвітленні треба 
і розглянути самий закон. Він 
І складається з 503 параграфів 
і („секцій"), упорядкованих у 
іпять розділах, званих ‚тайтл". 
Кожний розділ має наголовок, 
який вказує, прО що в ньому 
йде мова. Розділи такі: І. По-
правка до- Краєвого Акту Ро-
бітничих Відносин („Акту Ваґ-
нсра"); II. Мирне наладжуван;-
ІІЯ робітничих непорозумінь у 
промислових п і д п риємствах, 
що мають вплив на торгівлю; 
стан конечности в краю. III. 
Процеси проти робітничих ор-
ганізацій. IV. Покликання до 
життя спільної комісії для 
студій і звіту в справі основ-
них нроблемів, які мають 
вплив на приязні робітничі 
відносини і продукційність. V. 
Дефініції. 

Щоби розглянути оці спра-
вн, обговорені в поодиноких 
розділах, треба б багато 
місця. З практичних причин 
треба отже обмежитися до об-
говорення лише таких поста -
нов, які, на думку деяких лю-
дей, приносять кривду робіт-
никам. Та тому, що багато за-
кидів кидається загальними 
словами, а в додатку серед по-
літичного розгарячкування, не 
можна з ними р'ахуватися, ко-
ли хочемо ліЃпи правди, нам 
треба розбирати лише такі 
закиди, які ясно сирецизовані. 
До таких належить низка за-
кндів, поданих прсдсідннком 
Американської Федерації Пра-
ці, Вилйемом Гріном, на про? 
тестаційнім вічу, скликанім ню-
йорським посадником Вилйе-
мом Дванером у Медисон 
Сквер Гарден у середу 4. черв-
ня. Тоді Грій кинув такі „об-
вннувачення" проти „билу" 
Тефта-Гартлія: 

1. ІЦо 'Законопроект є „кар-
ніш засобом", зверненим про-
ти робітництва. Він наражує 
робітників на примусову пра-
цю для приватних підприємств 
на підставі судового наказу 
(„іиджонкшен") під загрозою 
карн. 2. Бил викличе промис-
ловнй заколот, бо зміняє доте-
перішні правила збірних пере-
говорів у користь господарів, 
які хочуть поборювати юнії. 
3. Законопроект заборонює 
засаду „замкненого заводу", як 
єдиної постанови, яка дає за-
безпеку юнії. 4. „Вил" дозво-
ляє вносити до суду позви за 
шкоду, заподіяну юніями і за-
боронюе юніям бойкот під-
ирнємств за виріб товарів, не-
признаних юніями. 5. Законо-
проєкт Тефта-Гартлія шко-
дить суспільності й ослаблює 
господарку краю. Коли юнії 
будуть безпомічні, вони не 
зможуть забезпечити робіт-
никам належних платень. Тим-
самнм обнижиться купівна си-
ла народніх мас і всі ті, що ра-
хують на збут продуктів се-

ред робітників, потерплять на 
бизнесі. 6. Вкінці новий робіт-
ничий законопроект вводить 
нову й небезпечну філософію 
в Америці, а це філософію не-
нависти до робітника. 

З оцих шістьох ясно спреци-
зоваиих закидів, два останні 
є загальні і належать радше до 
теоретичної дискусії, над при-
чинами добробуту й нужди се-
ред якогось населення і полу-
чених з ними явищами виявів 
вдовілля або невдовілля з іс-

нуючих суспільних відносин. 
Про це можна писати цілі то-
ми книжок і лтішити питання 
дальше отвореним до диску-
сії. Зате, чотири перші закиди 
відносяться до постанов само-
го законопроекту і над ними 
поважно лризадумуються як 
його прихильники так і про-
тивники. Для безсторонної о-
цінки цих закидів треба роз-
глянути відповідні постанови 
законопроекту, що буде зроб-
лене в наступній статті. 

Сталінська демократія без 
маски 

(Надіслане до „Свободи" з України). 

(Кілька даних про одноріч-
ний большевицький терор' на 
просторі районів: Лопатин, 
Радехів, Сокаяь, Мости Вели-
кі, Рава Руська, Немирів, Ма-
герів, Жовква, Куликів, Яри-
чів, Камянка Вузька та Ново. 
Милятинський — в часі між 17. 
липня 1944 p. а 17. липня 1945 
року). 

Як Західно-Українські Землі 
припали вдруге під сталін-
сько-московську о к у п а н і ю, 
або послуговуючись оклепа-
иим большевицьким терміпЧ)м, 
— зістали „визволені" спід 
'гітлерівсько - ф а ш истівської 
тиранії, то це зовсім не впли-
нўло на покращання долі всьо-
го українського народу, бо 
місце гітлерівсько - німецьких! 
посіпак, занялн ще кращі ста-
лінські людожери. На протязі 
другої світової війни були ми j 
свідками вже кількох таких' 
„визволень". 

Осінню 1939 року „визво-{ 
лили" нас до спілки від пан-) 
ської Польщі сталінсько-гіт-
лерівські імперіялісти. Відтак' 
в 1941 році „визволив" нас І 
Ѓітлер від комуни, а рік тому! 
літом, пригадав собі про нас1 

незрячих батько всіх народів 
Сталін, і при видатній допо-' 
мозі „старшого брата" —і 
прогнав расових гітлерівців. І 
За цей так короткий час, аж 
чотири рази змінялись на у-
країнських землях „опікуни". В 
результатах місце блакитно-
кровних польських панів заня-
ли сталінсько-московські жулі-
ки що в страсі пе^ед німцями 
„удралі аж за Урал, щоби від-
так змінити свій шильд і кон-
ституцію СССР на „на йдемо-
Кратнчнішу" сталінську кон-
стнтуцію і тим крамом знова 
ущасливити прогресивне ЛЮД-
ство." 

Що ж по суті є причиною" 
що Україну гак люблять .‚внз-
воляти" різні ближчі і дальші 
„опікуни" — сусіди. Цікавих 
вистарчить відіслати до історії 
України. Ми однак пройдемо 
коротко наслідками однорічно-
го сталінсько-московського па-
нування на вичисленому в горі 
терені. Далі, що їх нижче на-
водимо, це не забріхана ста-
лінська пропаганда, але цс 
страшна правда, обосиована в 
світлі дійсности. Нижче наве-
дені цифри проймають жахом 
кожну чесну людину, тимбіль-

ше, що відносяться лише до 
одної третої Львівської об-
ласти. Червоний фашизм, ще 
раз задокументував свої мос-
ковсько - шовіністичні нама-
гання відносно України. Ще 
більше посилено сталінсько-
большевицькимн душогубами 
тактику фізичного винищуван-
ня всего, що має український 
характер, запрягаючи до цеї 
роботи всю большевицьку ад-
міністрацію, на чолі з людоже-
рами з НКВД і НКГБ. 

Перш за все червоні сталін-
ські фашисти зорганізували 
сильну і віддану собі адмініст-
рацію у т. зв. „Вільній Укра-
їні". Хто рядить в ній? Ясно, 
що „старший брат" і то в 75% 
(молодший ще мабуть не до-
ріс), та кліка довірених і ви-
тресованих сталінських ви-
служників — зрадників укра-
їнського народу. Як доказ хай 
послужить той факт, що напр. 
в радехівському райцентрі на 
різних урядових місцях —- на 
загальне число 118 спровадже-
них зі сходу сталінських чи-
новників з Касяком (голова 
райвиконкому), Канівцем (се-
кретар РВК), Потаповим (на-
чальник НКГБ), та Порфіро-
вим (начальник НКВД#), аж 
79 із них, це істинно русскі лю-
ди — партійні кацапи. Як до-
повиенняг!0:ще кількох не-укра-
їнців. Це вам сталінська демо-
кратія, а ннарі з тим рівні пра 
ва! А туполобі енкаведійські 
а ѓ і т a j орн вмовлятимуть ще 
може в людей, що український 
нарід „просив", щоби ним 
рядили кацапи, бо сам ще не 
доріс до того. Подібний стан 
маємо в сокальському, жовків-
ському та інших вичислених 
районах. Видно, що „старший 
брат" дуже дбає про незріло-
го молодшого та щоби той 
перефорсувався, великодушно 
виручуе ного в правлінню нею 
„Вільною Україною". 

Ця сталінська зграя бандн-
тів побачила скоро, що нетуди 
попала, побачила відкриту не-
иависть українського населен-
ня і тому постановила силою і 
терором здусити в народі всі 
познаки невдоволення. Сталін-
сько-московські бандити при-
мінилн, як звичайно, широко-
відомі на українських землях 
страшні енкаведійські методи. 
В парі з брехлибою пропаган-
дою почалися незнані у всьому 

культурному світі лови н'а̀  лю-
дей, арештування „винних" і 
невинних, вивізка жінок, стар-
ців та малих дітей в сибірські 
тайги та Казахстан, палення 
сіл, убивства старців, жінок, 
дітей та прямо полювань на 
мужчин, варварське на$илуван-
ня жінок, грабунок і нищення 
господарств, безчещений і гра-
бунок церков, нищення МОГИЛ- ї 
хрестів, арештування та поби-
вання найсвідоміших священи-
ків, нищення бібліотек та ін- ^ 
ших культурних здобутків у-
країнського ` народу, нелюд-
ське здирання хліба, мяса, мо- . 
лока, а впарі з тим ангажували 
під сильним терором слабоду-
хів до ноліційної служби в різ-
них і стребттмьних батальйо-
w-л^Л^ҐҐп. Коротко кажучи, 
Москва постановила фізично 
знищити свідомий український, 
загал, щоби зробити його не-
здібним до ставлення спроти-
ву хижацькій Москві. В той 
час, коли сталінські бандити 
винищували українське насе-
лення, тоді большевицька за-
бріхана пропаганда завереща-

{ла на ціле горло про підривну 
і діяльність „українсько-німець-
Іких націоналістів". Це було 
потрібне для заграничного екс-

! порту... 
На цю большевицьку брех-

!ню відповімо фактами, які у-
івійдуть до історії, та котрі 
ікожночасно можна провірити 
на місцях. В 14-тій статті „най-
демократичнішої" сталінської 

‚конституції сказано, що „УСС-
(СР зберігає за собою право 
виходу з СССР", а тут за це на 

j протязі тільки одного року а-
рештовано: 1,472 українців. З 
цього лиіщ.' 1,372 заангажова-
ні до підпільної роботи, - що 
нібито по думці большевиків, 
були „ворогами народу", а про 
2,100 — це найльояльніші гро-
мадяни, яким судилося терпі-
ти хіба тільки дому, що роди-
лися українцями і хотіли жити. 

Забракло кремлівським сат-
рапам людей, щоб заселити 
непрохідні тайги Сибіру чи 
Казахстану, бо кільканадцять 
мільйонів украшШвГ'вивезених ̀ ?: 

туди зі Східних Областей У-
країни вже вимерли з голоду 
чи стужі, а москалі, як` народ `' 
вибраний, расовий в цілому 
СССР — за делікатний до 
тяжкої колгоспної праці в Си-
бірі, тоді знайшли робочу 
людську силу якраз тут. 1 по-
їхали ешелон за еталоном в 
далеку Сибір з насильно вивс-
зеннми в числі 2,123 людей, з 
чого лише 624 мужчин (пере-
важно старців), 838 жінок та 
аж 001 нелітних дітей. Це ли-
ши ЗО% визначених до насиль-
ної депортації, бо 70% здоро-
вих, молодих не далося ало-
енкаведівським л ю д о л`овам. 
Вони опинилися або в парти-
занських загонах (ЎПА), або 
укриваються. Здемольовані їх-
ні господарки і хати стоять 
ще зараз пусткою. 

Вбивати і знущатися по дум-
ці сталінської п р о п а г а н д и , 
спроможні тільки монархістич-
но - націоналістичні банди в 

(Докінчення на стор. З-тчй) 

Ол. Луговий. Права застережені 

Дажбожі Внуки 
і. 

НА ЧУЖИНІ МІЖ своїми 
49) 
Думала й передумувала, не 

могла нічого зрозуміти, не 
знаходила ліку на пояснення 
на охопивші її сумніви. Сер-
цем відчувала призначені 
собі долею. Та розум серцеві 
перечив. 

Обоє писали, т о приїдуть 
по неї. Думала, може за мі-
сяць, за два. Рішила відпнса-
ти обом взавтра, розпитати 
як це сталося, неждано, нега-
дано? Поїзд йде ввечері, ію-
спіє на'писати. Написала б 
зараз нема поштових знач-
ків. Краше лист обдумає... 
Щоб не вразити може й 
справді гарних людей, почут-

тя сина, і тої невідомої дів-
чини. 

Тимчасом, того завтра, коли 
лист вже написано, одержала 
телеграму. Син л дівчиною й 
матірю їду 11. ;іо неї. Засоро-

Iмившися, не знає чого, лист 
і спалила. У завтра ввечері за-
I гадки розвяжуться. Мусить по-
ітерпіти. Т;і зовсім збилася з 
пантелнку. Що ж то там за 
батьки? Часи тяжкі, а вони вн-
кидають сот.ж дві на подо-
рож. Багачі вони, чи що?... 
Вже ж можуть на таку иодо-
рож легенько собі дозволити... 
їдуть, заберуть її ті собою. За-
думувалася, чи їхати? Хотіло-

іся бути коло сина, коло невіст-
ки... Не хотілося чутися від ко-

!гось залежною, хай собі гар-
НИХ, щирих людей!... Все це не-I ісамовнте, загадкове покищо! 

'Може й син ще розчарується! 
Можуть вимагати коштів, 
страт... Вимагатимуть - лапла-
тить, нехай і без цента зіста-
неться... Ой, синку, синку!... От 
так встрілив!... Гарно!.. 

Господи?... Чого ж я посу-
джую нічого мені не заиодіяв-
ших людей?... Може вони 
справді гарні, щирі, шляхотні, 
чудові. Може дівчина справді 
ангел, фізично й духово? Чи ж 
вже зовсім нема на світі гід-
ннх, щирих людей? Пізнали 
сина, а тут ще такі подібнос-
ти, хто є хто — сторонному й 
не розібрати!... Не дивно, що 
так швидко у них пішло!... 
Грішиш, Ірино! — картала'се-
бе. Гнала від себе сумніви і 
мимохіть до них верталася. 
Здавалося чомусь, що дівчині 
мусить щось хібуватн. Багаті 
люди за бідаків так швидко о-

диначок не віддають... Але ж 
бо її Ростислав на майно не 
ласий, навчився трохи розпіз-

до голови врешті правдивий 
здогад... Адже обоє музики... 
Певно грали разом... Музика 

навати людей. Не назвав би се-!їх і засватала!... 
бе сином Бог зна кого! При- Трохи знервована йшла на 
їдуть, побачимо... стацію. За кілька хвилин все 

Перечитувала листи моло-j виясниться. На стани' рух, сну-
дят, старалася зрозуміти недо- ють люди, чути різні мови. Ці-
пнсаііе. Снився тій дівчині Ро-Ілнй Вавилон! Стала по при 
стислав, — значить запав їй в І двері жіночої ждальні. Поба-
душу тоді що, під Винипсгом.ічила сина в товаристві двох 
А вона, видно, йому. Мусить 
бути незвичайна краса, чисто-
та душі, невинність маленької 

паїњ. Здалеку не могла роз-
глянутн їх облич. 

Входячі подорожні, мама з 
дитини, щоб з любим так дочкою завважили струнку, ви-
швилко порозумітися. Свята j соку паню, простенько убрану, 
иевнність здібна полонитися 3 під темно-сннього весняного 
другою особою до самозабут-
тя. Щоб то справді дівча аж 

плащу внднівся край брунат-
ної сукні, такий же капелю-

таке невинне?... Тут інакша СИ-JUIOK, без прикрас, рідонька во-
стема виховання. Невинність !аль. Рукавичка нервово трем-
хлопця чи дівчини викликує І тіла вруці, другою рукою по-
насмішку молоді. Все може правляла воаль на худорляво-
бу`ьи! Десь потопилися в собі му вродливому обличчі. Мент 
з першого погляду, наче вмор- і копось шукала між переходячи-
ських глибинах... Але як норо- ми великими темними очима, 
зумілися між собою?... А мо- Нетерпляче теребила неслух-
же... Може порозумілися без'няні пасма сивавого волосся, 
слів, музикою!... — прийшов І за'мислено рухала губами неве-

лнкого, делікатного рота. Па-
ню доглянувши - Ірина сказа-
ла потиху: 
— Побюся у заклад, шо та па-
ні — твоя мати. 

-— Де? — Ростислав обво-
дин жда.іьну зором, і не зікіхо-
див. 

— Ось, там, у дверях жіно-
чої ждальні! — доглянула вже 
й пані Ставрович. У цей мент 
очн Ірини Антріївни спинилися 
на них. 

З окриком втіхи Ростислав 
залишив своїх товаришок й 
побіг до неї.`'П№ііа Андріевна 
поступила на зустріч. Впали 
собі в обійми, хвилю стиска-
лися, заглядали в очи, сміючи-
ся обоє говорили разом... Дру-
га мати з почервонівшою доч-
кою пристанули, не доходячи 
кілька кроків. Крадьки огляда-
ли Ростиславову матір, відчу-
ли в собі щось тепле, ласкаве, 
що здіймалося в їх грудях. 
Змішано усміхалися, на сцену 
привнтання матери з сином. 
Гарна, щира, така, як син!... 

Ростислав вихопився з обій-
мів. Маму й дочку взяв за ру-
ки, підвів до своєї матери. 

— Це, матусю, друга моя 
мама,`Марія Юрївна!... А це — 
Ірина!... 

Побравшися за руки мами 
хвилю собі ніби приглядалися. 
Рвучко якось потягнулися до 
себе, обнялися, міцно тричі по-
цілувалися. Щасливі діти втіш-
но любувалися мамами, раді, 
що мами одна одній не аби як 
видно, подобалися. Обі з си-
винор, -однакові на зріст, уб-
рані- навіть подібно, здорові, 
моложаві обличча. Здавалися 
рідними сестрами. Діти аж за- ' 
горділи. Адже кожне мало по 
дві мами. Небагато людей мо-
жуть двома мамами похвали-
тися! 

(Дальше буде). 

PROTECT YOUR FUTURE 
+ + + инЯіѓ`к`к`к 
U.S . SAVINGS BONOS 



М. Коломацькнй. 

Полтавські спомини про 
Шевченка ч 

„Соловейка" — Котляревсько-. У гарний травневий день 
ѓо. У вересневий вечір старою і 1935 року я опинився в селі 
балагулою приїхав у Полтаву ІУстивиці. Село Устивиця 1С 
Шевченко. Із сўмерків вирн-
нали обриси хреста . Воздви-
женського манастиря, -пишної 
палати графа Кочубея, вели-
чавого катедрального собору, 
а збоку нього скромної хати-
ни Котляревського. Шевченко 
був сумний. Творець „Енеїди" 
помер, його товариші й учні 
розбрились по світі. Який 
жаль і 

На другий день 'Шевченко 
зайшов у хату Котляревсько-
го. Застав старого слугу й 
наймичку Ганну — двоє лю-
дей, що завсіди були вірні 
Котляревському та провели 
його в останню дорогу. По-
балакавши з ними, посумував-
нш, Тарас зробив три рисунки: 
хати Котляревського, собору 
і Хрестовоздвнженського ма-
наст-иря. Думав вернутись ще 
коли в Полтаву і змалювати 
багато старих будівель, роз-
кнненнх по місті. Та не дове 
лось... 

џ 
Містечко Решетилівка ле 

жить 25 км. від Полтави при, 
т. зв. решетнлівському шляху. 
Раніше в ньому жили майже 
виключно ремісники: ткачі, су-
конщики, полотняниќй, шапо-
вали, чинбарЃ, ковалі, шевці й 
інші. Містечко вело широку 
торгівлю з цілим Лівобереж-
жям, - мало власний ярмарок. 
Та було тут москалям-поміши-
кам і поле для жахливої екс-
плуатації. Потворили вони тут 
монуфактурні фабрики та за- ченка в селі. 1 дід радо розка-
ставлялн ремісників - кріпаків зує: 
працювати з ранку до вечора^ „Шевченко завжди ходив у 

Сюди в 1848 році приїздив! нас в селян'ській одежі. При,-
і тут довгенько жив Шевчен-і ходив часто до шинка, яких 
ко. 

км. в і̀д станції Яреське, яка. 
знову, лежить яких 75 км. від 
Полтави. Довгим, вузьким я-
ром входжу до села. А воно 
принадно розкинулось на ви-
сокому плоскогірї, що лагідно 
сходить розкішними луками 
до річки Пслѓи. Недавно ще Н;І 
горбах стояли стародавні ві-
тряки. Тепер нема. Ось голов-
на площа. Сільрада. Старо 
винні рублені хати, що й по 
200 років мають. Козацькі ха-
ти, з широкими дверима... Ве` 
лике колись багате козацьке 
село. Тепер з двох мурованих 
церков сліду нема, на старо 
му цвинтарі пасуться корови 
— із давньої величі й багат-
ства мало залишилося. 

Ось у цьому селі тому 90 
років побував Шевченко. Ста-
рий кремезний дід Лутай про 
сить у свою стару козацьку 
хату. Він високого росту, з 
чорними очима. Як на своїх 
90 літ, тримається добре. ІЦа-
слнво пережив голод 1933 ро-
ку. Багато внуків.своїх одніс 
годі на цвинтар. Він з діда 
прадіда мешканець цього слав-
ного села. Свідомий українець 
і багато мандрував по світі. 
Самотужки добув освіту. Від 
.твойого батька, доброго й бя 
гатого ткача, чув багато про 
перебування Шевченка в У-
стивиці. Він сам родився саме 
в ті дні, коли Тарас бував х 
його батька. Прошу його роз-
казати про перебування Шев 

ЙГЛ 

ТОЛІДО, о . 
Для скнтальннків. 

ОЗОН, ПАРК, Н. И. 
З хрестин на скнтальннків. . 
Дня 25. травня б. р. громади-' 24. травня влаштували крев-

ни Іван і Марія Сѓашків хрес- „І Т а знайомі громадян Косми-
тили свою першу дочку „Ру-
ту". Як щирі українці не забу-

;ли теж і за наших бідних ски-
тальників. Це бажання батька 

; і матері малої Рути представив 
п. В. Костишнн. Збіркою заня-
лйсь пані М. Оршуляк і п. В. 

'Цісик. Збірка принесла суму 
-$63, котрі то гроші вислано до 
ІЗл. Укр.-Ам. Доп. Комітету. 
І Жертвували: 1. Сѓашків $10; 

нів 2о-річчя їхнього весілля. 
Ѓром. М. .Чорний представив 
гостям Ювилятів як приклад-
ннх українських громадян у ці-
лій околиці, а ѓром. Д. Ме-
децькнй розповів про недолю 
українських скитальців. Збірку 
перевела п-ні Марія Пелехата. 
Жертвували: Ювилят Михайло 

ВЕСНЯНА „ВИСТАВКА" ОБРАЗІВ.—Хто буває весною в Ню Йорќу в Грінвіч Внл-
ледж, традиційного осередку мистців, той може зовважнтн на вулицях, під стіна-
ми, вистави образів різних американських мистців, не відомих' широкому загало-
ві. Ці образи можна купити за дешеву ціну, на це вони там і виставлені.' Кажуть, 
що таким шляхом дійшов до слави не один з американських малярів, що їх імена 
тепер загально відомі. 

Сталінська демократія без маски 
(Докінчений зі стор. 2-гої) 

Греції і то демократичних пар-
тінників, руки сталінських оп-
ричників замочені в крові не 

Горинь; Король $З; по $2: І. 
Вовк, Галичий, М. Малафій, С. 
Вовк, М. Оршуляк, В. Балуќ, В. 
Воробець, В. Костишин, М. 

! ІСавка, Й. Самборський; по $І: 
J ІМ. Вовк, Є. Орлян, Кошиловн 
грабіжницьку політику імпері-'ський, Ґенега, А. Малафій, 
ялістичної Москви на ўкраїн- .Фірман, Береза, Гобер, Білий, 
ських землях, Як бачимо, Мос-;Сенишнн, М. Ден, Петрншнн, 
ква, хоч комуністична, намага-ІП. Касираќ, О. Каспрак, Н. Н. 

ѓос- ється в перше приборкати у- Разом. $03. В імені родичів і 

по $5: В. Цісик, В. Галичин, І. Космина $20; по $5: Б. Сисак, 
Д. Медецькнй, Н. Скотин-

В 1923 році розповів мені 
старенький дід таке: 

...,Оа.-у-ціїІ старій кузні край 
села робив мій батько. Добрий 
був коваль. А ми ковалі з діда-
п раділа. Може десятилітнім 
хлопцем помагав я батькові в 

тут було аж три, і починав 
щиро розмовляти з селянами. 
Мав добрий голос, і любив у 
гурті співати, Найбільше йо-
му подобались пісні „Ой, наѓ 
ступала та й чорна хмара" і 
„Забіліли сніги". Відвідував 
знайомих селян в їх господі. 

Підземелля Донбасу 
тнть" у себе 649 залаианнх на країнського селянина, щоби;скнтальннків дякуємо щиро за 
облавах та вивезених туди на відтак краще можна було його;жертви. В. Ц. 

4 „демократів", як в Греції, але j каторжну роботу людей. здирати економічно. Нищення 
1,917 правдивих патріотів. З Дикий монгол не пошанував культурних та релігійних здо-І 
цього числа убили 1,630 му-і навіть церкви, а руками єнќа- бутків мають місце тому, що( 
щнн, 120 старців, 99 жінок та j ведівськнх опричників збеще- Москва на протязі цілої істо-j 
аж G8 малих дітей... Най свід- щено та зрабовано 40 церков, рії уважає Україну за шпнхлір! 
ками будуть тут ряди низьких j арештовано 28 найсвідоміших і боїться найменших познак се-І 
могил на кожному кладовищі j священиків, збурення могил паратнзму. Не диво теж, що і 
навіть без хрестів, бо Сталін- Героїв та зрізування хрестів зараз вся большевицька преса; 
ські недовіри зрізали їх. Хай ‚було масовим явищем. В цей вдарила на сполох з причини-
свідчать пртоки материнських!спосіб знищено 545 могил і сепаратистичннх тенденцій у-! 
та батьківських сліз. Навіть хрестів, а на їх місце засадже- країнського н а р о д у . Через 1 

68 дітей зробили „ворогами на по червоні зірки. своїх заўшийків різних „вче-і 
роду"... ІДо за контраст порт- ПІД р у ї н н и ц ь к и м впливом них та професорів" фалџіуе 
рет Сталіна з дитиною на РУ-1 модерного Джїнгісхана Ста- історію України, видвнгаючн! 
ках знагоди свята молоді, а тут j , , j H a е и культурні надбанняў- найтсмніші моменти її залеж-і 
рівночасно цей сам кровавийікраТисьќЬі культури. Знищено пості від Москви, глорнфіку-; 
вампір наказує своїм посіла- в цьому короткому часі 137 ючи її, щоби в цей спосбі до-І 

культурно^освітних бібліотек казати „одвічну тенденцію у-1 
з найціннішими творами укра- країнського народу до дружби' 

Дикі інстинкти „культурного jїнської та всесвітної літерату- 3 великим руським народом". 
Сходу" показалися на повний Іри. На це місце хотять паса- Український загал так на ви-
ріст в насилуванні безборон-ідити радянську, по суті гнилу, числених тут теренах, як і по 
них жінок. Тут певно повірять J московсько-большевицьку лі- всій широкій Україні, свідомий 
вже нам чехи, поляки та іншіітературу. }того, що хоче осягнути Моск-
західні народи, бо. мдди змогу) Москва все.пхалася на Укра-,ва, хоча.б й большевицька, че-
безиосередньо переконатися їну, щоб визискувати ЇЇеконо-'рез ті різні потягнення і тому 
про це. Самих прилюдно наси- мічно, тому й зараз, щоб про- :тимбільше єднається і зараз 
луваних жінок і дівчат в числі'годувати голодні большевиць- збройно протиставиться усім 
333 народить нам кацапів чи K j маси Азії та Півночі зрабо- большевицькнм тенденціям. По 

ський, Ю. Ліщук; по $2: І. Пе-
лехатий, І. Наконечний, А. На-
конечна, А. Медицька, П. Юр-
кевич, М. Корнова, И. Жуко-
вець, М. Блясецький; по $1: Е. 
Блясецькнй, Ю. Космина, Т. 
Танасійчук, М. Перій, В. Ілика-
псц, X. Василинюк, С. Юрке-
вич, М. Жуковець, І. Марціняк, 
Е. Ткаченко, й . Цудзінський, 
В. Турськнй, Ф. Жуковець. 

Мнайло Блясецькнй. 

УВАГА! - НЮ Г Е № , КОНН., І ОКОЛИЦЯ! 
ЦЕРКВА СВ, №ЙШЛА І БРАТСТВО GB, МИХАЇЛА 

: уряджують : 

ПЕРШИЙ ВЕСНЯНІЙ ПІКНІК 

кам мордувати стільки иевии 
них дітей. 

В НЕДІЛЮ, 15-ГО ЧЕРВНЯ (JUNE 15, 1947) 
AT P. R. C. U. PARK 

TOTOKET ROAD, NORTH BRANFORD, CONN., NEAR ROUTE 80 
Буде пригравати знаменита орхестра. Також бу-

дуть смачні перекуски і нѓ№итки. 
Приходіть ўСі на цей пікнік, де гарно буде прн-

граватн орхестра та весело всім буде. 71оіц чи пого-
да.не нерешкаджають, бо маємо велику галю, де всі 
можуть приміститися, місця знамениті. За веселий час 
і вигоду ручить Комітет. 

DIRECTIONS ТО THE PARK: Take any Bus that RCXS through 
Route So to Totoket road or there will be special buso waiting 
at l-.ЗО and 2:30 P. M. near Ukrainian Church at Park St., and at 
i, 2, 3, 4, P. M. on State St. near Polish Ohurch. 

роботі. Заходили до нас ЧУ- Одного разу, коли сидів v І 'нших азійських монголят. ва.ю насильно 83,635 сот. хліб, цілому Радянському Союзі ма-
макн, про подорожі далекі'шинку, добув МИСКУ пшона Майже цілий світ не знає, збіжжя, в чому перевищили емо вже наявні прояви про-
розказува.ти. Цікаво було... От та кинув туди трохи' маку. що це таке облави на людей, навіть гітлерівсько - німецьких тесту проти сталінських сатра-
раз зайшов до нас чорнявий 
високий мужчина, в се.іян-
ському вбранні. Привітався, 
сів. Батько якраз кував боко-
ву шоку колодки. Що куєте? 
— питає. Це роблю — каже 
батько міцний, з секретом 
замок для 'панського шпихлі-
ра. Цього року добрий вро-
хай, то пан хоче шпихлір до-
бре замкнути, "іоб злодії не 
влізли. Знайте, дядьку від-
зивається мужчина — цей за-
мок треба б затримати для ва-
шого пана. Коли його закує-
те в кайдани, то цією колод-
кою. Смілі були слова, як 
на той час. 

Багато пережилося, багато 
змінилося з того часу. І пов-
стання було, і кріпацтво зне-
сено, а ці слова Шевченка — 
бо він був цим мужчиною — 
і досі н моїй памяті. Сміливий 
був і не гордовитий. Решети-
лівці дуже його любили, а як 
почули про його смерть, то 
ціле містечко плакало". 

Тут сталінсько-московські лю- сатрапів. Незалежно від цього пін усіх поневолених ними на-
долови умасовилн їх до тої мі- з т у т е ш н ь о г о українського родів. Партизанський рух рос-

гаданому скравкові населення 153,412 сот. бульби, те і могутніє. А перед у всьому 
області перевели 44,050 с'от. паші, 18,469 сот. веде Україна зі своєю Ўкраїн-

Дивіться, каже - пшоно 
то ми прості селяни, а мак 
то чужі пани. Як тільки захо-іри, шо на зѓад 
чемо, легко зможемо вибрати!Львівської області пере 
цей мак. — Так він символіч- 3,522 облави на села та 7,204 мяса та поважну кількість гек- с 
но натякнув на "повстання. ВІ більші облави на ліси та поля, толітрів молока, 
поведінці з людьми був Шев-і В цих акціях на людей брали Хоча Москва горлає на ввесь 
ченко простий, привітний, ве-Іучасть цілі спеціяльно вишко- світ про велику скількість лі-
селий і жартівливий. Од'ного ілені зграї сталінських банди-'сів, того „зеленого золота" по 
разу, було це в жовтні 1845 тів, узброені в різного роду...Цілій своїй території то потра-

зброю, як гармати, танкетки, пили ще й з тих околиць ви-

Косенко. 

року, прийшов він до мойого 
батька сумний. Казав, що від-
їздить. Обіцяв знову приїха-
ти. Довго Аіекав мій ботько... 
Тільки в 1861 році дізнався, 
шо його знайомий, Тарас Гри-
горович, помер. Батько довго 
зберігав два рисунки, які йому 
подарував Шевченко. Потім у 
1881 році купив „Кобзаря" і 
часто нам читав. Старий вже 
був, та добре знав письмо. По 
його смерті -я- ѓтав господа-
рем і почав читати книги про 
Україну, а „Кобзаря" то вже 
цілого нашамять вивчив". 

(„Життя в Таборі"). 

ВПИСУЙТЕ своїх ДІТЕЙ 

В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

літаки,' ручні автомати та дво- везти 126,500 кубометрів лісо-j НАРОДНОГО СОЮЗУ І В 

ТАКИЙ С П О С І Б З А Б Е З П Е -

ЧІТЬ ЇХ ВУДУЧЧИНУ. 

КУПЎЃ'ІТЕ БОНДИ ПЕРЕМОГИ 

ЩОБ СПОВНИТИ ЯКСЛІД ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА УКРАЇН-
СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ. ТО НЕ ВИСТАРЧИТЬ НА-
ЛЕЖАТИ САМОМУ ДО СОЮЗУ. БО ДО ЧЛЕНСЬКИХ ОБО-
ВЯЗКІВ СВІДОМОГО ЧЛЕНА НАЛЕЖИТЬ ТАКОЖ ОБОВЯ-
ЗОК ЗАПИСАТИ ДО СОЮЗУ ЦІЛУ СВОЮ РОДИНУ. СВОЇХ 
ПРИЯТЕЛІВ ТА БЛИЗЬКИХ ЗНАЙОМИХ. ^ _ 

f Ш Ш Ш А ДЛЯ МОЛОДІ І 
Мелодії лобжного характеру, легкі при науці співу, J 

на 2, 3 і 4 голоси 
і — зладив — і 

М И Х А Й Л О П О Х М У Р С Ь К И И 
Слова переведені по латинськи-англѓйськи для легкої : 

і вимови. Цю Службу Божу можна співати -з кваліфіко- j 
j ваним диригентом 'як і з'вичайними ученнкамн амери- І 
і канської школи. j 

Ціна $2.00. 

І Замовлення враз з налсжитістю слати до: 
"SVOBODA" 

81.83 GRAND STREET (P. О. BOX 348) JERSEY CITY 3, N. J. $ 
" і і . а л і и м п м и ' м й м ' " т т м т т - - т-' 

метрової довжини дроти, яки- матеріялу. 
ми вишукувати к р и ї в к и з Наведені вгорі числа найкра-
людьми 'і заховане добро. Де- Ще свідчать про колонініяльну 
молювання мешкань, рабунки. , 
та нищення господарських в^шиіш j-к а в гт-тзг" 
будинків, це звичайне явище. j E 3 I с _ 3 ^ Г Г ^ ^ L 
Недавно вся большевицька 
преса розпитувалася про зни- 3 цих творів Книгарня „Свободи" має ще по кілька або 
щення що їх заподіяли німці кільканацять примірників, тому хто скорше замовить, той 
за час' свойого панування в У- з м о ж е ше їх дітгати. 
країні, а чи ж на сталінців не НОТИ НА ФОРТЕПІЯН 
паде ше може більша пляма, І) Дівча в сінях стояло 2)Ой за гаєм, гаєм, фортепіяиові соля (луже 

. - г легкі), зібрап М. Єдельман - ..$ Л5 
на яку ЗДІОШ різні ООГОЛЮО- Д, НІЩИНСЬКМЙ: Закувала та сива зозуля, фортепіяіюііс со.тьо _S .50 
СЬКІ ? А ЩО Ж ВОНИ? Чи Ж М. Лнсснко: Засвистали козаченьки, марш зопсретн нЧорноморцГ .$ .50 

С. Монюшко: Козак (..Стоїть якір над нодою") бортеп. соль 5 .75 
МИ не були свідками, як на н Зарсмба: СЛІЦЄ низенько, вечір близенько, три мельодії ўкраїн-
наших очах вже в мирний час ської пісні - -- .-.—-

Прелюдії В. Бартінського (о компс)зшпй) 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ 
ЗГАРМОНІЗУВАВ ДЛЯ ХОРІВ 

ОЛЕКСЯНДЕР КОШИЦЬ 
Зміст: 1) У полі могила з вітром говорила; 2) Ох, і 
зійди, зійди ти зіронько та вечірняя; 3) Ой, ти зі-
ронько; 4) Ох, і закотилося тай яснее сонце; 5). Вико-
пав я криниченьку; (і) Он, на горі калина; 7) Ой На-
сн.ііо, Василиньо; Н) Ой, гаю мій, гаю; 9) БариШполь; 
10) В кінці греблі шумлять верби. Всі пісні з повним 

текстом пісень. 
Ціна $1.00. 

Замовлення враз з налсжитістю слати до: џ . 
"SVOBOD А" 

Р. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 

. - . $ .70 
S .75 
5 .50 
$1.25 
$1.00 

n ѓ`ТІ , . . . І і . ЩПТЯПНМІ D . N U I i n i D n u i u yu Л " ` Ш " ч і ш м ; _ . 

згоріло 2,6o0 господарств. 1 цс у к р а т „ с ь к і „арші ( ч. 20) зібрав І:. Турула 
робиться в найбільше „демо- В. ЗштарськнП: Українська шумка, фортељ сольо 
1 -..„.і' иі̂ ій нги УнРвїнські танці (ч. 22) зібрап Е. Турула 
кратичнін держані в икін ноі ^ Барвінський: Українські народні пісні на фпріспія::. зі слоилми 
влада спочиває „в. руках робіт- М У З И Ч Н І Т В О Р И 
ЛИКІВ і селян". Українські пісні на один голос в супроноді фортеліяна. Містить 43 

' . . . . різні пісні різних композиторів, зібрав 1і. Турула $1.50 
Забріхані Гюльшевнцькі ап- українські пісні й думи на один голос в супроводі фортеліяна. Мі-

татори ннкрнкатимуть перед стнть 14 різних українських пісень і дум різних композиторів, зі-
- ` ' .....лі б Р п в В. Tvpv.ia - — $-70 

культурним світом, ЩО укра- україські гммнн. 11 різних гимнік на МУЖЄСЬКНЙ і ИІШаннЯ хор в 
їнці охочо йшли захіщати „ро- #супровЬдІ фортіпіяна, зібрав Б. Турула . . . $.75 

„ - .„....„‚......^, Українські воєнні пісні (козацькі и стріленькі) риннх коміюінторів. 
діну , та и ще кричатим)ть 2 5 і с с м ь н а м у л ( м і ш Х о р ц с у і ф ф 0 р , е п . . зібрав Е. Турула S .70 
про геройські ПОДВИГИ угнаних Я. Степовий: Музика до творів о. Олеся. 9 соль і І дует в супро-
В червону армію 14.3J2 людей, д^уЗНка до слів Ю. Фсдьковнча та'інших авторів різних композиторів 
яких зовсім невишколених та на квартетп, мі., хор і соля. 9 творів', зібрав К. Туру.1.1 $ .75 -ТИЎП uaknneitnY гнялм онкппе- Музика до слів В. Пачовського різних композиторів на жіночніі і му-ЛИХО уЗОрОвНИХ ПК1ЛИ ЄНКЗВС Ж С Ський хор В СУПРОВОДІ форТЄП. 4 ІВОРН, зібрав Е. Турула S .70 
ДІВСЬКІ посіпаки на гарматне Музика де слів Б. Лснкоіо, ііариінською і Січмнськоіо. сольчспіви 
иягп М̀и маємо запаз ЧМОГУ " СУПРОВОДІ фортсніяна. Зібрав К. Турула $ .70 
мясо. т и иаеми аиуаа лмиіу М у з н к а д о с л і в ,# фриіЛіЯ різних композиторів на міш. хор в супро-
ОГЛЯДЗТИ ЦИХ ГЄрОІВ без рук І ИодІ Фортеліяна, 8 творів, зібрав 1-. Турула . $ .75 
гг„_ н :_ Українські маршові пісні, для хору зібрав Євген Турула. 14 творів $ .75 

Музика до Кобзаря, різних композиторів. 10 іворів на МУЖ. І мІшанкЛ 
Кожний народ має Ьфіялтів. Хор з солями барптона і тенора в сўир. фортеіЦ, зібрав Е. Турула Sl.oo 

Знайппися і вони В числі 1 127 Музика до Кобзаря, різних композиторів. 15 творів на міш.ший хор і 
. " солями сопрановими, теноровими і басовими, 'в супроводі фчр-

„КОБЗАР"- англійською мовою 
Дайте своїм дітям чи своїм американським прияте-
лям, учителям чи політикам книжку про 

ГЕНІЯ УКРАЇНИ 
Т А Р А С А Ш Е В Ч Е Н К А 
н а п и с а н у а н г л і й с ь-
к о ю мовою КЛАРЕНСОМ 
А. МАН1НҐОМ, професором 
Коломбійського університе-
ту, відомим знавцем ўкраїн-
сілсої літератури та історії. 

Такою книжкою, що міс-
тить теж і переклади на ан-
і лійкьку м о в у найкращих 
творів Т. Шевченка є: 

в цьому тереш, які для за 
безпечення власної шкури ре-І 
ред фронтом заповнили ряди 
різних істребітелі.них баталь-
йонів та міліції. І 

тскіяна, зібрав Н. Турула - S1.00 
Замовлення разом з налсжитістю слати до: 

"SVOBODA" 
ЙІ-83 Graud Street, (P. О. Box S46) Jersey City, N. J. ( 

Taras Slaeiuclienko 
Я$Ье Q^oet of Ukraine 

Translated with an introduction by 

CLARENCE A. MANNING 
_. Acting Executive Officer 

Department of Eatt European Languages, Columbia University 
Це перше того роду видання в Америці й в 

цілому англо'саксонському світі. Ця книжка повинна 
бути в кожній хаті американських українців, в кож-
ній школі, в кожній бібліотеці. Ііо всюди треба, щоби 
був найкращий репрезентант України, найліпший 
виразник духа і характеру української нації. 

Ціна з посилкою $2.50 
і 

Замовлення слати на таку адресу: 

Svoboda 
Ѓ. О. BOX 34в JERSEY CITY 3. N. J. ^ 

^J Канали треба плані пі ТІЛЬКИ американськоќї валютою) 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 11 -ло ЧЕРВНЯ 19.47. 
ЗЕЯ 

О. Грайливий. 

ХУТОРИ ГОРЯТЬ... 
Спав у долині хутір. Він при-j .Метнувся в сіни до вдерей 

пав до землі, прищулився і Але... дворі не відчинялись 
завмер. Дуби, явори, як кістя- Ше раз перевірив засуви, 
ки мерців, німо костеніли стов- Так. Бандити знадвору взя 
бурами у млі і видавались ще їли на клямку. 
чорнішими. - і - Душогуби... 

Шукають своїх 
рідних 

Озброєні скорострілами ио-j Посередині хати стояла роз-{лич 

JTpa з с. Плоске. Сабір, Олени'ч 
і Дмитра від Гасюк Степана. 
І 7086. Федоришин Фризина 
від Южда Василя з с. Біла. 

УВАГА: Пишучи до Укр. Допом.' 7087. Боднар Павла від Соз-
Комітсту. просимо злочдтку листа ' - і ^ - е` 
подати, в якій групі і під яким , п я к . Юліяна з с. Боложияш. 
числом є дона особа. j 7088. Колиќ Тямка з с. Жнр-

# ' % -л- ч . іниця ВиЖ., ЛІСІКО, від Ковик 
ГРУПА — ЛИСТИ Д О ! ' - ; Василя.' 

7089. Смеречанська Марії 

`г№ОАРі^ Н.. ДЖ, - 'Місячи збори 
ІЬмІ?Зап. a v КІЛ- 371. підсядуться 
Б ПЯІННЦЮ. 1.1 чсрьня. н годині 8. 
шк-чір, и Січовій Галі. Просимо всіх 
ч.-іен№ Нриитн 'не ці збори, бо буде 
:шіг зі забави. — О. Паиьків, предс.; 
Ю. ІЗіір.'іикч;. секр. і 

7066. Ріствей Теклі з с. Ти-1 

статі підкрадались, лі ос'у вали -
ня йшли. Хижі, жорстокі по-
статі тоитали українську зем-
лнр. ЂрїЬін бандитський свист. 
Другий, третій. Московська 
лайка й оклик: ‚.Вперьод". 
йдуть один, два, десять, ба-
ѓато... . 

Та не чув загрози зџѓѓір. 
Стомлений денною працею, він 
завмер, спав. А осатанілі по-

патлана мати. До неї 
лися діти. 

- Оксано. Оксано! — 
пив дружину за плечі і 

Вона стрепенулась і закри-
ча.та: 

— Діти, діти. 
Стара, викидаймо скорі-

ше дітей за вікна... 
Але не встиг він пересади-

Новин С а ^ ^ М " й р ^ а П Городенки в а 
горну-!іна„а. ‚Багтшцька Мннодори і Олш-

7067. Піскор Андрія, M a 4 y r a j a n : ` К а і 1 1 т а н і 0 І С 1 в а н а в і д - схо- Юрка, Коляс Катерини, Зорин І п

 7 9 9 а Кацітанюк шт Від 
тряс. Михайла. Филип Михайла, M e - f e l ? ' ї ї п 

` fc . і к - ' 7QHL Насевич Павла,з села 
леш Анни, сина Цимбалістого і - ? ` Уѓ . . . . „ ^ ‚ ` ^ 
Михайла від Цимбалістий І Коршова, Підганш, від Василь-
Дмитра з с. Молоича, Яро- j к е ^ Дмитра, 
слав). ;в? 

7068. Тимочик Анни (Пер 
хач) л села Махоаичі, Пере 
мишль. Перхач Костя від Пер 

7092. Маронюк Андрія, Ар-

да ещша Ї. и. союзќ БРИДЖПОРТ, КОНН. — Тов. У-
нр.іїнська Січ, від. 59, повідомляє 
всіх своїх членів і члениць. що збо-
рн відбудуться в суботу, 14. чсрння. 
в гали цеакођвій, точно в годиці 7:3Q 
іівечір. Впинаємо всіх членів нрмйгіі 
на час і внрівнатн свої місячні џк.ид-
ки. щоб можна замкнути рахунки 
для контролі, -г- М. І̀ алькевич; сек'р. 

ДІТРО$Т, тіњ х. тов. У. н. 
Єою а̀у. від. 292,'подає до відома, шо 
місячні збори відбудуться в неділю. 
15. червня, в годині'І. пополудні, в 
і .їли У̀. Н. Лому. 4655 Мартіи ул. 
На ці збори обовязаннй кожний член _ 
прийти та взяти свою дивіденду. І!о-,ур Я Д 

за тим маємо інші важні справи до' 
полагодження.' В кого є me Діти, що 
ще не t в Ссноіі, хай їх впише не-
іаино. В Союзі маємо аж б різних 
грамот і в в чім внбираііц — І. Фо-

ГМДСОМ, Ц. Я. — Бр. се. Арх. 
Мнхаїла, від. 476. повідомляє всіх 
своїх членів, що піврічні збори від-
буду-гься в неділю, 15. червня, зараз 
по Сл. Божій, в гали парохіяльнііі. 
59169 Савт СекбнХ' Пнртішвн. Обо-
иязкоіо кожного члени є бути на 
цих, зборах, бо є важні справи. — 

Ч.Д34.; 

ПОШУКУЮ'ТЬ 
^ ^ f w y e — і ^ ' а . " У W Н ' И М " ' —JI 
' ЮЛІЯ ҐОШУЛЯК з Пан)ііімікіі. по-
від Чортќів, пошукує` своїх 2 синів. 
Ф^ДА }Fred GoihuUk) і другого 
тнна, котрі `мали би перебувати в 
околиці San Francisco. Хто би знав 
їх адресу, або вони самі, нехай зю-
лоснться до: F. MmykA, VefTeyill#, 
AIU, Canada, інші часописи прошу 
о передрук. 

едИфТОН, Н. Щ- — Тов. Укр. 
Січ. від. 182, подає'До відома своїм 
Членам, що піврічні збори відб}-
дуться в неділю. 15. червня, в годи 

... . - , . - , - . . „ .Тов.'Зпп. Січ, від. 75. відбудуться 
СЄЧЯ 1 Павла ВІД ЯрмОЛЄНКО Інсділю. 15. червня, точно в годині 

11. пополудні, в салі У. Н. Дому при 

рись предс.;' О. Аидрусеа'ич. кас; П. j,} $; ПОПОЛУДНІ, в галі парохіяльній, 
КЬея, секр. - 145-47 Говп Евс.. Цасейк. Обовязком 

„ . ^ ^ л т е ^ „...".' ,,- - л' . І кожного члена є прийти на збори і 
ДІТРОИТ, AUUi. — іиврічні збори ! и н с і у х а т „ м і г у за 6 місяців. — І. 

ти першу дитину через лутку 
статті підсувалися все ближче як почулись постріли. Обваж-!хач Ярослава. 
й ближче. Хутір. ніде тіло впало на призьбу і 7071. Кулєба Параішки з с і 

Наче з підземелля, вирину- зсунулося на землю. 1 Рай. Бережани, від Градов- ' 
.ти контури настовбурченої ко-і Звірюки! Іський Дмитра з с. Гнновичі. і 
мори, хати, клуні, повіток;. Пе-! На хвилину закамянів. 7072. Порт Генрі і ірми (А-1 
ревірили зброю. Ніч зроби-1 Тату, татусю... — крнча-(скан) з Ростова від Зарукова 
лась ще чорнішою. !лц та тулились до нього дітн.ІТатяни (І`о.іадчева). 

— Товариші, сьогодні діяти, Як у божевіллі схопив і зно-і 7073. Капій Марії, Уатерини 
ще рішучіше і бити без про- вў пересадив за вікно. Воно {і Василя з с. Вільшанка Мііла, 
маху, - - ияний голос старшо- впало і миттю схопилось. Вать- Золочів, від Питльований Ми-
го. ко побачив, як замиготіли і хайла. 

— Гі-гі-гі... А вчора што... `, прудкі ноги. і "074 
пдохо? І Тимќў, в садок, у садок 

— Ще жорстокіше, інакше т і К ай . . . перехилився` через 
вікно і кричав. 

Лунали постріли, палахкоті-
ла стріха. 

А батько кричав: „В садок, 
у садок..." 

- Ой. тяжко застогнав і 

'.Піди , ,. 
І ?ппо L- п ' D (Aî MivW ул. Н.ч цих зборах буде звіт 

709.5. Котюх Петра 3 с. БИ-‚відділових урядників і контрольорів. 
1 ДранИДЯ, Ковель ВІД КОТЮХ І Просимо прийти привести своїх 

f приятелів і знайомих, щоби вони 
) Данила. І стали членами своєї рідної органі-

7094. Ґлова Михайла з с е л а і з г щ І Ї - Б ч д е розаамня днвідсндн. Лов-
гуючнх наиомннаємо нпрівнатн свої 

ЖнвицькнЙ. предс; І. Грннько, кас; 
І'. Яськів, секр. 

задушить ота Україна... 
Перелізли через тин. Очі — 

вргонь, рухи рвучкі. А дикий 
кррножадннй інстинкт иідго-
няе вперед. 

^'ата. ПОЧУЛИСЬ матюки і 

Феиич Миколи з села 
ІДербанівка, Лісько, десь нп 
скитальщині. від Стець Петра 
н Америці. 

7075. Ревич Стаха з с. Чол-
гині. Яворів, тепер десь на ски-
тальщині від Ревич Анни в 
Америці. 

Теплиці від Ґлова .Михайла. 
7095. Сокол Івана з Підволо-

чиськ від Давидович Теодора. 
7098. РЧ)нтарський Володн-

мира, Мисяк Оснпа з с. Оле-
иіич, Любачів. від Бачинська 
Олени. 

7100. Колісник Теодора, Ми-
хай.та і Івана від Колісник Мн-
хайла. 

7101. Мандзюк Петра з села 
Вохторів від 
лоднмнра. 

7102. Гаріс (Гарасевич) Іва-
на з Кремяпця від Сіньчков-
ська Анісії (Снігурова). 

вкладки, бо інакші' будуть суспен-
доиані. — За уряд: І'. Вазиќ, предс; 
І. СлулецькнЙ, кас; М. Прнстащ. секр. 

HJO ИСНРК, Н. а — Звичайні мі-
сячні збори Бр. св. Володимира, віл. 
130, відбудуться в суботу. 14. черв-
ІІЯ. в годині 8. ввечір, в церковній 
гали при 7. ву.л. Просимо всіх ч.ле-
ігів і члениць прийти на час. бо ма-
і ми важні справи до полагодження. 
-— І. СерсдинськиЙ. секр. 

ПОШУКУЮ ВУЯКА 
ВЕРЕЩИНСЬКОГО ИОСИФА 
родом зі сеяа .Маргнноіш Старого, 
повіт Рогатий. Галнчнна. Шукає Cejlr 
чишнн Носнф син Марії' Нерешин-
ської. іінсатн-'.на адресу: 

SEMCZXSZYN JOZSF 
D. P. Camp Si. Martin, -
Block 111, Barack 9 10, 

VUUch Клгпоіеп, 
Oatarreich, Britiab Zone. 

ЦАЛМЕРТОН^ ПА- — Бр. св. О. 
Никблая. віл. 'Љ9. подає до відома, 
що піврічні збори відбудуться в ие-
ділю, 15. чсриня. п годині 5:Ю по-
по.іудні, в гали церковній. Просимо 
всіх чл'енів прийти на час і виріина-
ііі свої вќладќи ѓа вислухати звітів 
уряду і коиір. комісії за пів року. 
Є також іни(і справи. — Уряд. 

ДЖЕРЗІ GKTI, Н. ДЖ. — Тов. 
Укр. Січ. від. 170, повідомляє, шо 
збори відбудуться 15. червня, в 6. 
іодіші ввечір. в У. Н. Домі. 181-18.5 
Фліг ул. — За уряд: II. Мелень, пр.; 
О. Логнн. кас; І. Грабар, секр. 

ІВАН КОВУННК 
1 pUNERAt DIRECTOR 

A . EMBALMER 
ЗАНИ#А^ТЬСЯ ПО^ОРОЙАМИ 

В СТЕИТІ 
KEW J E R S E Y 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ для всіх 
ОБСЛУГА‚ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

У випадку смутку в родині 
кличте як в день так і в ночі: 

брязкіт розбитих шиб. Дзень, ' Т рупрм повис на лутц 

ЕМБРЩЖ. ПА. 
Ьр. сц. Василія е.лнкого, від. 

ІісовськиЙ Во-1вшбудуться в суботу. 14. червня, в 
і однќі 7. ввечір, у власній димищі. 
росимо всіх членів, місцевих і поза: 
міацеинх. прийти на збори, вислуха-
ги піврічній о звіту, як також t інші 
важні справи до вирішення. — За у-
ряд: А. Ііілуфалпй. прелс; А. 'Дзю-

„ . „ . . , ,ла. фін. секр.; 1. Проіиннк. кас; Иі 
Л04. Александрович Івана зілншш. рек. секр. 

п №чг ч и і` - ^ і д Александрович „ Д Ш г Г Т К Р н и 
Пониква Вел. і СУХОДОЛИ. Бро- м „ „ ^ ? а l ^ ^ f ^ r - "- . љ .,., . , 

' . Михайла. іТов. Зап. Січ. від. ЉІ, вибчдчться 

ФИЛАДЕЛчМЯ, ПА. Піврічні 
збори Бр. св. Василія. від. 339, віл-
будуться в суботу, 14. червня, в юд. 

, 7. ввечір. в домі Громади, .1322 Н. 
Ііівпічиі збоои J ^ n B P C H C -`л- Просимо всіх місцевих ij 
Лг.У ..і, ш і п о з а м і с п е в н х членів прийти `на ці j 

' збори, де буде звіт коні ролі за ми-
нулих 6 місяців і інші справи. —"За 
уряд: I. Сорока ст,. прелс;- Т. Плз-
вяннк. кас; А. Хромяк. секр. 

07Н. д о односельчан з с с л ; , ' Ко марна 

СКРЕНТОН, ПА. - Місячні збори 
Тон. Над Збруча, від. 280. відбудуть-
СЯ В НЄДІІЮ, 15. черпни, і: ГОДИНІ 1. 
пополудні, в Укр. Гор. Ќлюбі, 608 

_ Вест Лакарана Евс. Пригадуймо всім 
Miratm; тЛлли! членам, щобп старалися платіпи свої 
- ^ ‚ " ‚ ‚ Л ? а Н3.1ЄЖИТОСТН на час. - За уряд: О. 

^апоточний, Р. Рубльовський. 

За брязкотом, розрізуючи 
наружено повітря, почувся по-
стріл. Стрепенулась ніч. Про 
кинувся хутір. 

— Боже. 
Хата крикнула, зойкнула і 

завмерла. Намацував старий 
Назаренко в кочергах різак. 

з - ... в три Господа... гро-
ші викидай!... 

шщх лохгділ^Лохні і іиЩ2: 
нцзав хатину. Вдарило сухим 
повітрям. Засмерділо димом, 
погяохом. 

Під столом у кутку тремті-
ли, діти. Біля них сиділа мати 
а тремтячими устами шептала 
молитви. 

Старий Назаренко иерехре-
стився і став з різаком. Спо-
кійний. зосереджений. 

— ... В Богородицю... Хри-
ста Бога... 

Вдарив постріл. За ним з 
напільного вікна відгукнулись 
ще два. 

— - Перехресним беруть... За 
стіною гутдаллі ноги, чулись 
притипіені голоси та рухи. 

— ... Що там вовтузишся. В 
Господа Бога... 

Стукнула віконниця. Наза-
ренко затремтів і щосили вда-
рив різаком туди, де стукну-
ло. Відчув, як різак вгруз у 
щось мяке. 

— Влучив, пронеслось у 
голові. Чув, як за стіною щось 
повалилось. 

— Так, так - влучив... 
Та раптом освітилось по-

двіря і сніп світла бризнув у 
хату. 

Підпалили... 
Вискочили зпід иоклття ді-

ти і кричали: 
— Татусю, татусю... Ми го^ 

римо! 
Посеред хати, склавши до-

купи долоні, застигло стояла 
мати. Старий теж розгубився 
і незнав, що робити. Інстинкт 
наказував щось діяти. Але що? 
Що і ' як? 

скочили в небо і запалахКот 
лц ще дужче. 

Хата зникла в 
морі цогню. 

— Рятуйте... Рятуйте... 
Останні одчайдушні крики 

вилетіли з хати і затихли в 
полумї. 

А хутір сатанів 

ВУНСАКЕТ, Р. АЛ - Місячні дбо-
ри Тов. Запорозька Січ. від. 206. від-
будуться в суббту, 14. червня, в па-
рохія.льній салі. 74 Гернс Бве., в го-

днський Михайла. 7105. б) До синів шок. ИІаш- - - - ' ^ ^ ^ Ш Ш ^ А І ` п?Йїн Ѓ ' п і а Й р Г б о ^ 
ІОЉ. а) Волосенко Антона і кевнча Ярослава від Кольман місячних. Урялнпкп і члени! Сіарлй- в а ж н і с " Р а , , И

и

л о обговорення і по-
т Џ Ю Ч О щ д и „ И . , а з Тисщщщі, ЮР. .К , .Олеандр . ; = Г ? " ^ І . Г " І ` 3 $ В 5 3 г Т Ч к В Я Г - ? Ї к ^ 

Володимира, Волошо'к Куби; Л06. йокіш Посифа. Нико- внсгапчах говориш дітям, що Союз}"Рслс`" 
ВІД Волосенко Павла. ІЛЄНКО МИКОЛИ. РесничеНКО Пе-!"? н а ш Батько, але треба показати 

- дітям і внукам, щоб і для них Союз 
7078. б) Блага Павлини з}тра від Липко І ригорія. 

Тисьменнці від Кіналь Яросла-j 7107. Харамбура Олекси,. Го-
ви (Островська). ілубець ЃІ илипа з Яворова В ' ^ І ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ У Н С 

Масюк Івана., 

був Баіько 
Р. Д., секр. і опікувався ними. 

божеволів, . 7079. Іванюк- Григорія від .итанцьовуючн в смертельно- . ^ ^ к ) с 

му танці. Рг̂ . _ --̂  

БОГДАН ЛЕЇ КИЯ 

М О Т Р Я 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

- Том І. і И. 
Сторін 491, в гарній твердій 

люксусовій оправі. 
Ціна $4.00. 

Замовлення враз з належиті 
стю слати до 

"SVOBODA" 
P. О. BOX 346, 

JERSEY CITY 3, N. J. 

T , нн5й` ќлика ні одчаїїдУш-
ним кроком порятунку, на о-і 7 0 ^ - ^ 0 д я д ь к а 3 с- П о г Р е " 
колмці затарахкотіли якісь ін- б и . Кремеичуг, від Тимошенко 
ші постріли скорострілів. іІКонстантина Костович. 
ияний рязанський садист, за-j 7084. Ориш Михайла з села. 
литий своєю чорною кровю, іКрукевичі, Мостиська(`від Бич! 
повалився на святу українську j 
землю. 

— Бийте, друзі! . .—. л І 
слося хутором. 

Ольги. 
7085. Сильчак Василя і Пе-1 

7108. Кашуба Василя і Ми-
' .хайла від Кашуба Софії з с. 
Слаане, Зборів. 

По Інформації пнсвтм до-
United Ukrainian Arnerican 

Relief Committee 
F. O. Box 1661. Philadelphia S, Pa. 

В запитах просимо конечно по-

І. КокольськнА. секр. 

Читайте у к р а ї н с ь к і 
книжки і газети, `бо часте 
читання веде до просвітџ. 
А просвіта — це сила. 

давати групу I число. 
нроне-

на Дідуся 

чого ж 

к . . І-, і блищали оченята. Воно СЌУ-
Загщ уп.вц.н опанував Х ^ к ^ ^ . . т р е м т І Л 0 . 

Т 1 ^' џ j Підвода спинилася. 
Воно побачило людину. 

Зійшло сонце, невиспане,; _ Н е бійся, хлопчику', 
бліде, сумне. Вя.ю кинуло Хлопя дивилося 
сковзький промінь, що якось j вовченям, 
дивно ліг на зажурений степ.; Звідки ти? liv 

Сердився ранок і супив бро- 'мовчиш? 
ви. К'ашляв і сердився, що Воно мовчало. Тільки з на-
простудився. j суплених, обсмалених брів не-

Росяно, вогко і... тихо. !довірливо блищали оченята. 
З Назаренкового хутора тяг- 1 " H - v ' с к а ж и ` з в і д к и т и ? 

ло згарищем. Десь у селі к р и - ! л а с к а в о ш і т а в Д 1 Д У С Ь -
Не відповідало. 
Тільки що-хвилнни 

чали півні. 
Сонце піднялось вище 
росяво й вогко... 

...... шморга-
)ло носом та супило брови. 

— НУ, скажи, чий ти? Де 
К'очубеївським шляхом Ж УР"Ібатьки" 

но скрит.ів немазаний віз. у х л о п я т и я в и л и с ь на очах 
А під межевнм стовпчиком Ісльози, 

сиділо років восьми хлопя. _ Там... — кивнув голівкою 
Задимлене, зморене, бліде, туди, де стирчали обгорілі й ську клятву: 

В самій сорочці та штанця- 'чорні стіни. ' — Умрем, але не здамося! 
тах. Дід змахнув рукою сльозу. Україна непоборна. 

Зпід обпалених брів ледвн J Стояв і дивився. („Юнацький Шлях" ч. 3-5) 
тя^шяшшшшашшшшшшшшшшшяшшті і ц^^аяџаттшшатттвтттг-вттш 

Так, так. Це зветься „пе-
реселення" нас до чорта в зу-
бн... з рідних земель. 

Щеміло серце І ЩОСЬ ПІДСТУ-
іпадо під горло. Силкувався 
бути спокійним, але не сила. 

— Як тебі звуть? 
- - Тимко... 
— Тобі холодно? 
- Холодно, дідуню... 
- - Хди до мене. 
Воно вагалось. 
— Ходи, ходи. Не бійсь. Я 

не з тих. 
Хлопя підвелось і довго дн-

вилося на згарища. 
Заросились вії і маленький 

кулачок піднявся вгору. 
А з півночі сунула важка, 

чорна хмара диму. А з півдня, 
у гущавині лісів, шумів гаря-
чий вітер, розносячи повстан-

Цоде ЏІЛЦрйбМСТВО 
ЙУКШРММТАЕШЗІІБЕТ 

Shumeyko FusJ Company 
1972 OSTWOOD TER. 

Union, N. J. 
Вже обслуговує українців та їх приятелів .найкращим 
ВУГІЛЛЯМ. На складі тверде вугілля з Лігай Ве.іі (LEH1G.H 
VALLi-Y) як ТЄЖ ВУГІЛЛЯ марки D. L. Љ W. BLUE COAL. 

Нова фірма доставляє вугілля власними троками в 
кожне місце і в кожну хату. Власник і управитель фір-
ми: Антін Шумейко. Нашим гаслом є : 'ДЕШЕВО, CO- т 
ЛІДІ`Ю, ШВИДКО. ' І 

ЗамОВЛЯЙте Т е л е ф о н о м : UhBonvilU 2-4317 J. — 2-5244. f 

%ммдімдммадмиами‡М"мммміимміммт' 

Lv twyn $ bftmn 
UKRAINIAN 

, FUNERAL DIRECTORS 
801 SPRINGHELD AVt 

NEWARK 
end IRVINCTON, N. J. 

Eiiox 3-9090 
OUR SERVICES ARE AVAILABLE 
ANYWHERE IN . #EW, JERSEY 

НОВИЙ З Б І Р Н И К 
УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ МОЛОДІ 

МИХАЙЛА ГАЙВОРОНСЬКОГО 
Збірник містить народні пісні на чотири пори року, 

а також на свята Шевченка, Матері, Листопадове і 
Державности. Осібну групу `творять Коляди, Колядки 
і Щедрівки. 

Всі пісні опрацьовані на однородні голоси (1-2-3), 
а частина має фортепіяновнй супровід. Декотрі мелодії 
можна виконувати скрипково-мандоліновим гуртом зо 
опівом (унісон з мандолінами). 

Ціна $3.75. 
Замовлення враз з належнтістю слати до : 

" S V O B O D А" 
81-83 GRAND STREET (P. О. BOX 346) JERSEY CITY 3, N. J. 

ww 
HE ВИДАВАЙТЕ ЗШГІТ І 

Завжди ЩАДІТЬ де ЩО 
з вашого обезпеченни. 

Ми ўладжўено аре-
красний 
ПОХОРОН 

У випадку смутку а родині кличтеі 

КАШ MORTUAHIES, INB. 
Найбільший український 

погребовий зарядчнк 
в Америці 

S. KANAI ACAIN, ftm. 
433 51 ATE STREET 

PERTH AMBOY, N. J . 
Pbou. PE 4-464# 

— or 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

86 ELIZABETH AVENUf. 
NEWAKK, N. J. 

Pbooe Blgolow 3-6762 
ELIZABETH, N. J . 

sat WEST JERSEY STRUT 
Phono: EL. 2-3611 

ІВАН Б Ї Н Н 0 
УКРАЇНСЬКИЙ Г10ГРЕБИИК 

J ціні так низькій як .,..' v l i W 
О0СЛУГА НАЙКРАЩА. 

ТАРЗАНу ч. 1617. Непевне дно. 

„ .WlLf ТИВ ACQUATIC КШ5Т7М 
КЄАСНБР ТНЄ RAFT AN0 ЬНОЧЄР 
IT TCWAUb TVtf ST9JJ66UN6 

7НШ THE APE-MAN POLLED 
THE TERRlflEO 7А^М АЏРА№ 

THE RAFT. 

Коли гіпопотами иіщлн під 
воду, Тарзан поспішив на по-
міч Товни... 

а зручна у пливання Кирсти-
на донлнла до сплаву і пхала 
його в сторну борнкаючихся 
леопардів. 

J O H N B U N K O 
Uc#Bi+d Undertaker А ЕшЬаІамг 

437 Ж. Btfa ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funeralг м low ч S I M . 

Telephone: СЯдшвгсу 7-7661 

$от S;A(UL.TAN6OU$LV веѓн 
MHICKV LtOfyROS , А%СЏ С^РЄЯ. 
7HF RAFT. АвАІМ Т И Ѓ ' f t A F T " 

TIPPED P6RILOUSLy, 

3a хвилину малпочоловік ви-
тягнув переполохану Товну на 
поклад сплаву. 

Та в цій же хвилині оба пе-
реполохані леопарди підняли-
ся під сплавом. І знову сплав 
нахн.іився небезпечно. 

ІЕТРІ ІРЕІЙА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГТЄБНИК 

Зянимаеться похоронами 
В BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TcL ORchard 4-056a 

Branch Office and Chapel: 
707 PROSPECT AVENUE 

(Cor. E. 155 8 t ) 
Bronx, N. Y. 

Tel.: MElroae 5-6577 


